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erôvel robban belôle az indulat, amikor dühében, hogy
a nô csak játszik vele, a falnak vágja a borospoharat.
Halála visszafogott eszközökkel történik – a vikomt
leül egy székre, miután megsebesült a párbajban, és
elmondja, hogy átadta Danceny lovagnak a márkinôt
kompromittáló leveleket –, de éppen egyszerûségében
megrendítô. Cécile-ként Fridrik Noémi vezet sokszínû
játékkal a kislányos allûröktôl a vetélés borzalmáig.
A két fiatal szereplô viszonyába humor is vegyül, kap-
csolatuk teli van burleszkkel. Szellemes és vicces, hogy
kamaszkori bizonytalankodásuk és éretlenségük bele-
sûrûsödik abba a visszatérô etûdbe, ahogyan a lovag
hárfaként tartja meg, szorítja magához a lány testét.
Remek epizód, mikor a hebehurgya lovagot alakító
Illyés Ákos csetlik-botlik kardjával és a kottatartóval a
zord Volanges-né (Horváth Réka) elôtt. Ôk lesznek
egytôl egyig Madame de Merteuil bábjai.

Szabó Márta egy számtalan kapcsolatban kiégett és
megégett, ördögien edzett és rafinált nagyasszonyt ját-
szik. A szalon úrnôje méltóságteljes kecsességgel mo-
zog a színpadon, és lefegyverzô bájjal vagy kihívó ci-
nizmussal és brutális iróniával célozza mondatait a
bábjainak. Lényébôl ellenállhatatlan vonzás árad, a höl -
gyeket és Cécile-t az ujja köré csavarja, a vikomtot az
ôrületig kergeti, Dancenyt pedig elcsábítja, de mind -
eközben tulajdonképpen önnön végzete felé is halad.
A színpadon egyre nagyobb a felfordulás, a kezdeti
esztétikus rend és tisztaság átfordul káoszba és kosz-
ba, szaporodnak a tragédiák, egyre több az áldozat. És

mintha a márkinô már nem tudná leállítani a gépeze-
tet, amit mozgásba hozott, sôt konok büszkesége
mintha meg is akadályozná, hogy beismerje téves lé-
péseit, nem visszakozhat, ô sem menekülhet. Még
összeomlása is felszegett fejjel történik.  Az elülsô asz-
talkánál ülve értesül arról, hogy levelei nyilvánosságra
kerülése után kifütyülik az Operában, és a fekete him-
lôtôl elcsúnyult. Szabó Márta konokul végigjátszott
minden aljasságot, s most végül kivonul a színrôl, de
a színpad hátuljában lévô ajtóból még visszafordul,
nyelvet ölt ránk, nézôkre, a világra, talán ezzel az in-
fantilis gesztussal bökve meg minket, hogy ti sem
vagytok mások, s azzal ránk vágja az ajtót. Akár egy
nôi Alceste vagy Athéni Timon.

CHODERLOS DE LACLOS: 
VESZEDELMES VISZONYOK
(Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza,
Krúdy Kamara)

Zene: Kazár Pál, Olt Tamás. Látvány: Vereckei Rita.
Dramaturg: Sediánszky Nóra. Koreográfus: Vámosi
Judit. Munkatárs: Rajkó Balázs. Segédrendezô: Nagy
Erzsébet. Rendezô: Koltai M. Gábor.
Szereplôk: Horváth László Attila, Szabó Márta,
Losonczi Katalin, Fridrik Noémi, Illyés Ákos,
Horváth Réka.

Nem mintha a társadalomkritika szitokszó lenne:
azzá válhat szinte bármi, ami megmutatja önmagát és
helyét a világban. Csupán olyankor érezni valami unal-
mas mellékízt és fárasztó erôlködést, mikor a társada-
lomkritika felhívja a figyelmet saját magára. Amikor
céllá válik, nem pedig egyszerûen: van. Ilyenkor jön-
nek elô az olyan hívószavak, mint fogyasztói társada-
lom, elidegenedés, hamis értékek utáni hajsza, vagyis
mindennapjaink közhelyei. Hogy a szépség, a pénz és
a siker felemel és porba sújt. Hogy egy tehetséges fel-
találó, aki tudomást sem vesz a piaci és emberi ver-

senyszellemrôl, egy csapásra nagyképû és hiú ember-
ré válik, mikor egy arcplasztika után rajongani kezd
érte a környezete. Mert Marius von Mayenburg darab-
ja össze is foglalható ennyiben. Könnyen emészthetô
tanulságokkal, világos és egyértelmû allegóriákkal. 

Lette szorgalmasan dolgozik a cégnél, ahol kifejleszt
egy úgynevezett dugaszt (tippeljenek: lesz-e belôle ero-
tikus szóvicc), ám mégsem ôt, hanem a segédjét kül-
dik bemutatni a terméket egy konferenciára. Ennek
oka nem más, mint hôsünk borzasztó csúnyasága,
amirôl neki fogalma sem volt idáig – annyira nyilván-
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indig ambivalens érzelmekkel álltam a „minôségi bulvár” kifejezés elôtt. Mentegetôzést érezni 
ebbôl a jelzôs kifejezésbôl, hogy a könnyû kikapcsolódást valamilyen intellektuális minôség is 

felturbózza; hogy úgynevezett mondanivalója van neki. A csúnya esetében ugyanezt érezni: mintha egy
élvezhetô darab keresné mélyebb jelentéseit. A szórólapon a címszereplô arcát látjuk, rajta vonalkóddal.
Máris társadalomkritikára gyanakszunk.

M



112 0 0 8 .  j ú l i u s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

való, hogy senki sem tett róla említést. Ôt azonban sok -
kolja a hír, s átoperáltatja az arcát. A mûtét annyira jól
sikerül, hogy rajongani kezdenek érte a nôk, ô maga
cége reklámarca lesz; a plasztikai sebész sorozatban
kezdi gyártani a sármos Lette-arcokat, fôszereplônk
pedig megôrül sokszorosított önmagától. Kerek és
ügyes sztori, kerek és ügyes dramaturgia, kerek és
ügyes dialógusok. Idegesítôen kerek és ügyes minden,
tiszta és áttetszô utalásokkal a klónozásra, az unifor-
mizálódásra, napjaink sikermodelljére. 

Szabó Máté rendezése nem tesz hozzá – igaz, nem
is vesz el a szöveg kínálta lehetôségekbôl. Kellék szinte
semmi, a díszlet és a jelmez már minimalitásában is
pontosan idézi az ezredfordulós munkahelyi környe-
zetet. A színpad szélességében játszható be: a hosszú
futószalag mögött lakás, úszómedence és iroda eleve-
nedik meg, szolid szimbolikával jelezve az
adott etapok aktuális közegét. A hosszú asztal
egyszerre konferenciatermi katedra, fel -
hôkarcoló huszonötödik emeleti párkánya és
sebészi mûtôasztal. 

Ebben a közegben mozognak az elôadás
mindvégig jó teljesítményt nyújtó aktorai.
Színészi profizmus ugyanis közhelyesnél
közhelyesebb monológokat pillanatnyi meg-
ingás nélkül vinni végig, sablonokból felépí-
tett személyiségekbe életet lehelni, az olcsó
poénvadászat tolakodását visszafogottsággal
tompítani. S ne legyünk igazságtalanok: a jól
megírt, olykor valóban vicces dialógokat is
precíz ritmusérzékkel prezentálni. 

Különösen a címszerepet alakító Gáspár
Sán   dor az, aki többször is feledtetni tudja a da-
rab gyöngeségeit. Fontos persze a rendezô szük  -
ség  szerû döntése is: a fôszereplô arcán nyo ma
sincs külsôdleges átváltozásnak, masz kíro zás -
nak a mûtét után. Gáspár Sándor még csak nem
is mimikával, de teljes személyiségébôl for-
málja meg szerepének jelenetrôl jelenetre vál-
tozó alakját. A stúdiószínpad bensôségesebb
terében pedig legapróbb rezzenései is tartalmat kölcsö-
nöznek a sokszor üresen moralizálgató fejtegetéseknek.

Pokorny Lia szép ívet rajzol az egyszerû-egyszeri
Fanny szerepének, aki elôször ártatlan szeretettel kö-
zeledik a csúnya férjhez. A rútság figyelmen kívül ha-
gyásának abszurd történetét éppoly élvezetes naivitás-
sal prezentálja, mint késôbb a folyamatos megcsalatás
elé nézô feleség kétségbeesését, majd közönyét, hogy
végül újból együgyû asszonyként rajongjon minden
Lette-arcú férfiért. Ô játssza a fiatallá operált hetven-
éves igazgatóasszonyt is, aki (nem is annyira) bizony-
talan nemi identitású fiával folytat (nem is annyira) bi-
zonytalan intimitású kapcsolatot. Utóbbit Almási
Sándor alakítja, aki puhány arroganciával tûri az anya
dominanciáját. Másik szerepében hasonlóan alávetett
figurát játszik, csak Karlmann esetében a fônök mel-
lett kell tehetségtelen iparosnak tûnnie. 

Nagy Zoltánnak inkább vállalatvezetôként adatik
hálás szerep: hol gyümölcshámozós unalommal, hol
töprengô bosszankodással, hol behízelgô pragmatista-
ként játssza a fônököt. Ô alakítja ugyanakkor a plaszti-
kai sebészt is, és nem az ô hibája, hogy ezzel a figurá-
val kevésbé tud mit kezdeni. Szerepe egyébként is kér-

déses: dramaturgiailag ugyan fontos a késôbbi „Lette-
gyár” vezetése miatt, de a darab abszurd formanyelvé-
hez és logikájához képest erôltetettnek tûnik a fôsze-
replô metamorfózisának operációval, vagyis realista,
hihetô módon való megoldása. 

A szerzô darabjainak magyarországi sikere után talán
evidensnek tûnhetett, hogy egy Mayenburg-elôadás
akkor is fontos színpadi eseménnyé válik, ha a mû lát-
szólag nem akar mást, mint szórakoztatni. Ha így lett
volna, ha A csúnya nem szeretne több lenni önmagá-
nál, talán mûködhetne is a produkció. Csakhogy az Új
Színház elôadása alatt többször is olyan érzésünk tá-
mad, mintha egy kis költségvetésû, könnyû játékfilmet
néznénk, amelynek a forgatókönyvírója a vígjáték vége
felé levonja a tanulságot: korunk hôsének identitása
könnyen válságba kerülhet.

Önmeghatározása szerint A csúnya fekete komédia.
Csakhogy épp a megcélzott mûfajhoz szükséges ke-
gyetlenség hiányzik belôle. A produkció nem kegyetle-
nül fekete és nem kegyetlenül komédia: szelíden bá-
nik nézôjével, aki hátradôlhet, rajta semmi sem múlik,
feladatot nem kap sem a drámától, sem az elôadástól.
Olyan, mint a minôségi bulvár: tartalmas kikapcsoló-
dást nyújt. Szó szerint kikapcsolja a nézôt.

MARIUS VON MAYENBURG: 
A CSÚNYA 
(Új Színház, Stúdió)

Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Balla Ildikó. Dra ma -
turg: Hársing Hilda. Súgó: Murzsa Kata. A rendezô
munkatársa: Pozsgai Rita. Rendezô: Szabó Máté. 
Szereplôk: Gáspár Sándor, Pokorny Lia, Nagy Zoltán,
Almási Sándor. 

Nagy Zoltán (Scheffler), Gáspár Sándor (Lette) 
és Almási Sándor (Karlmann) 
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